Kurs języka niemieckiego
przygotowujący do egzaminu WiDaF
na poziomie A1 (dla początkujących),
również dla uczestników projektu
Kierunek Kariera, 60 godzin, wtorki i
piątki od 16:00 do 17:30
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania
Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2017/02/02/11882/37806

Cena netto

1 140,00 zł

Cena brutto

1 140,00 zł

Cena netto za godzinę

19,00 zł

Cena brutto za
godzinę

19,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Rodzaje usługi

Usługa szkoleniowa

Liczba godzin usługi

60

Termin rozpoczęcia
usługi

2017-02-28

Termin zakończenia
usługi

2017-06-30

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2017-02-02

Termin zakończenia
rekrutacji

2017-02-28

Maksymalna liczba uczestników

10

Kategoria główna KU

Języki

Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Nie

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH "MAŁY
RYNEK" sp. z o.o.

Osoba do kontaktu

Magdalena Łobodzińska

E-mail

malyrynek@malyrynek.pl

Telefon

+48124222030

Cel usługi
Cel edukacyjny
Słuchanie: rozumienie krótkich i prostych instrukcji kierowanych bezpośrednio do ucznia. Czytanie:
rozumienie formularza (imię, nazwisko, wiek, adres, itp.) na tyle, aby można go było wypełnić
samodzielnie. Mówienie: podanie własnych danych osobowych. Pisanie: wypełnienie prostego
formularza zawierającego dane osobowe. Interakcja ustna: zadawanie prostych pytań i udzielanie na
nie odpowiedzi. Interakcja pisemna: zapytanie w formie pisemnej o dane osobowe. Dodatkowo:
przygotowanie uczestnika do zdania międzynarodowego egzaminu TOEIC.

Szczegółowe informacje o usłudze
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji rozumianych jako zbiór wiedzy lub
umiejętności lub kompetencji społecznych potwierdzonych dokumentami: Tak
Zdobycie rozpoznawalnego na całym świecie certyfikatu.

Czy realizacja usługi wymaga ewaluacji: Tak

Ramowy program usługi
Zajęcia odbywać się będą we wtorki i piątki od 16:00 do 17:30.
W programie kursu:
nauka komunikowania się w sytuacjach życia codziennego,
poznanie języka obcego w jego naturalnym kontekście (np. fragmenty audycji radiowych,
programów TV, zasoby internetowe, gry interaktywne),

realizacja materiału według przyjętego podręcznika.

Grupa docelowa
Osoby dorosłe.
Uczestnicy projektu Kierunek Kariera.

Opis warunków uczestnictwa
Zapisanie się na usługę numer 2017/02/02/11882/37793 "Egzamin WiDaF na poziomie A1 - B1,
również dla uczestników projektu Kierunek Kariera, sesja czerwcowa".
Podpisanie umowy z usługodawcą oraz zaakceptowanie warunków finansowych.

Materiały dydaktyczne
Materiały autorskie przygotowane na potrzeby kursu - w cenie kursu.
Podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń - do zakupu własnego.

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Brak danych

Osoby prowadzące usługę
Lokalizacja usługi
Adres:
Rynek Główny 34
Kraków, woj. małopolskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

Liczba
godzin

